
ONTDEK OOK DEZE LEUKE CD-ROMS 
VAN UITGEVERIJ LANNOO

Wil je meer weten over Artur, Sethi en de andere cd-rom figuren? 
Surf dan naar www.lannoo.com/cd-rom of www/lannoo.com/oscar  
en schrijf je in op de nieuwsbrief.

Een piratenavontuur dat alleen 
échte (en slimme) zeebonken kunnen overleven.

EN HET SPOOKSCHIP
Bevrijd de bemanning van de vloek van 
Kapitein Vuurbaard

SPEURPLEZIER

CD-ROM

PETTSON EN FINDUS – De sleutel van de onderburen
Pettson en Findus leiden je rond in hun huis. Ga op zoek naar de 
verborgen spelletjes en probeer bovenal de geheime deur naar de 
onderburen te vinden. Want daar staat je heel wat leuks te wachten! 
ISBN 90 209 4205 0
24,95 EUR 
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PC
Autostart
Leg de cd-rom in de cd-rom-speler.
De installatie start automatisch op.

Indien Autostart niet werkt:
Ga via de verkenner naar de cd-rom-drive van je computer (meestal d:/).
Dubbelklik daar op het bestand “Artur2.exe”. 
Volg de installatieprocedure.

Spel starten na installatie
Leg de cd-rom in de cd-rom-speler.
Klik op Start/Programma’s/Lannoo/Artur en het spookschip/Artur spelen.

Macintosh
Leg de cd-rom in de cd-romspeler. 
Er verschijnt een venster om je te helpen bij de installatie van ‘Artur’. 
Dubbelklik op ‘Artur’, volg de instructies op en start daarna het programma. 

Spel starten na installatie
Leg de cd-rom in de cd-rom-speler.
Klik op het icoon ‘Artur’ dat zich op het bureaublad bevindt. 
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Stemregie: Katelijne Boon
Artur: Mieke Laureys 
Overige stemmen: Colette Notenboom, David Verbeeck, Jeroen Maes, 
Maarten Quaghebeur, Geert Hautekiet, Erik Goyvaerts, Guusje Van Tilborgh
Vertaling: Christine Berckmans en Johan Dils
Opnamestudio: Arrogant Music
Projectmanagment: Lannoo Nieuwe Media
Coördinatie testen: Lannoo Nieuwe Media
Ontwerp doos en boekje: Studio Lannoo
Integratie Nederlandse versie: Thijsenvanwijck NM
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Het gastenboek
Bij het begin van het spel, moet je je naam in het 
gastenboek tikken en klikken op ‘valideren’.
Wil je verder spelen met een spel dat je bewaard 
hebt, klik dan op je naam in de lijst met  
aanwezigen en daarna op ‘valideren’.

Artur, de vuurtorenwachter 
Artur, de coole muis uit het avontuur met de vervloekte schilderijen, moet zijn neef 
die vuurtorenwachter is in een gezellige haven, 
een weekje vervangen. Dit lijkt een rustige, ja 
zelfs saaie job, maar niets is minder waar. Een 
spookschip en een handjevol vervloekte piraten 
duiken op in de haven en tiranniseren de oude 
schepen. De scheepslui vluchten in paniek weg en 
het naderende havenfeest dreigt in het water te 
vallen… Gelukkig is Artur in de buurt: hij gaat op 
onderzoek en ontmoet de dolende geesten van de 
piraten. Als hij hun verloren bezittingen kan opsporen, zullen zij hem de weg naar 
het gezonken piratenschip en de schat van Kapitein Vuurbaard tonen. Enkel hij kan 
de vloek doorbreken…

In de vuurtoren
De uitkijkpost in de vuurtoren is de centrale plaats van het hele avontuur. Van 
hieruit kun je de schepen in de haven observeren en aan een specifieke opdracht 
beginnen. Als je een opdracht afgewerkt hebt, keer je vanzelf terug naar de uitkijk-
post, om een nieuw avontuur te kiezen. Maar ook tijdens het spel kun je altijd naar 
de vuurtoren terugkeren, om iets op te zoeken in het handboek, om de drukkerij te 
bezoeken of gewoon om eventjes uit te rusten.

De verrekijker
Met de verrekijker kun je de schepen in de haven 
van dichtbij bekijken. Richt de lens op een bepaald 
schip en klik op de blauwe knop midden bovenaan 
in beeld om er meer informatie over te lezen. Klik 
op een boot als je er naartoe wilt varen.

Het handboek van de volmaakte 
scheepsjongen
Dit handboek ligt in de vuurtoren en bevat een 
heleboel nuttige informatie om de spelletjes op te 
lossen en vooruit te geraken in de opdrachten. Je 
vindt er uitleg over de verschillende schepen, de 
principes van het varen, de codetalen en tientallen 
maritieme termen.
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Het scheepsjournaal van Kapitein Vuurbaard
Dit document kun je pas inkijken wanneer je 
de vijf opdrachten tot een goed einde gebracht 
hebt. In dit logboek beschrijft Kapitein Vuurbaard 
nauwgezet zijn avonturen, tot op het allerlaatste 
moment…
  
De koffer met sleutels
Nadat je een opdracht beëindigd hebt en de  
verloren bezittingen teruggegeven hebt, krijg 
je van de piraat een sleutel. Deze sleutel wordt 
automatisch bewaard in een koffer in de vuur-
toren. Doe je best om alle vijf de sleutels te  
pakken te krijgen…

Frank Stuk
Al meteen bij je eerste opdracht, om het even 
waar je begint, maak je kennis met Frank Stuk, 
de geest van de overleden papegaai van Kapitein Vuurbaard. Hij vergezelt je 
overal op je tocht en babbelt aan één stuk door. Tussen de vele onzin die hij uit-
kraamt, zitten af en toe goede tips. Oren open houden, is de boodschap!

Informatie voor landratten

In de plunjezak worden alle voorwerpen die je opraapt, verzameld.

Met dit symbool keer je terug naar de centrale plaats: de uitkijkpost 
in de vuurtoren.

Klik op de reddingsboei als je hulp nodig hebt: alles wordt je nog 
eens haarfijn uitgelegd.

Licht het anker als je het spel wilt verlaten.

Via de patrijspoort keer je vanuit de vuurtoren terug naar de opdracht 
waarmee je bezig was.

Klik op de muzieknoot als je samen met Artur wil ‘shaken’  
in de piratendisco.
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Opdracht 1: 
Aan boord van de Sans Pareil met de kanonnier
Wanneer Artur op het dek van de Sans Pareil 
klautert, ziet hij niemand. Frank Stuk raadt hem 
aan om het kanon tot ontploffing te brengen. 
Nadat de mist is opgetrokken, staat Artur oog 
in oog met de geest van de kanonnier. Hij is 
gedoemd om eeuwig rond te dwalen, op zoek 
naar enkele geliefde voorwerpen. Artur belooft 
om hem te helpen en leert heel wat bij tijdens 
zijn zoektocht: zeilen herkennen, kruitzakken vullen, wegwijs raken in het 
ruim,… Weet jij trouwens wat een tros druiven en een kanon met elkaar te 
maken hebben?

Opdracht 2: 
Een tweede verblijf op de Sans Pareil, met de scheepsjongen
Bij je tweede bezoek aan de Sans Pareil word je 
opgewacht door de jongste piraat: de scheeps-
jongen. Hij verdwijnt meteen in de touwen  
en nodigt je uit om hem te volgen, naar het 
kraaiennest. Geen gemakkelijke klus! In het 
kraaiennest vertelt de scheepsjongen meer over 
het spookschip en zichzelf. Ook hij zoekt al eeu-
wen tevergeefs naar enkele schatten. Artur wil 
hem graag helpen, maar daarvoor moet hij eerst scheepsknopen leren maken en 
bewijzen dat zijn geheugen nog tiptop in orde is.

Opdracht 3: 
Aan boord van de Paraguay met de scheepskok
Om de schuilplaats van de scheepskok te ach-
terhalen, moet je eerst een boodschap in vlag-
gentaal ontcijferen. De kok blijkt een woeste 
kerel te zijn, die het niet hoog op heeft met 
de kleine muis. Toch besluit Artur om ook hem 
te helpen. Maar kijk goed uit je doppen, want 
op de Paraguay lopen heel wat scheepskattten 
rond. Zorg dat je steeds voldoende vis bij je 
hebt! De instrumenten in de stuurhut zullen na deze opdracht geen geheimen 
meer voor je hebben. De grote ovens in de machinekamer evenmin. Als je ten-
minste tegen de hitte opgewassen bent!



S
P

E
L

R
E

G
E

L
S

6

Opdracht 4: 
Een bezoekje aan de timmerman, op de Reale
Op de Reale wordt Artur verwelkomd door de 
geest van de timmerman, alias chirug. Hij wil 
heel graag de beschermvrouwe van het piraten-
schip bevrijden maar alleen slaagt hij daar niet 
in. De weg naar de fee wordt immers bewaakt 
door de geesten van de galeislaven, met hun 
kettingen en zwepen. Probeer hen te snel af te 
zijn en een doortocht te forceren. Of… ga op 
zoek naar het speciale fluitje waarmee je hen van de wijs kunt brengen. Kennis 
van de verschillende roeitechnieken en de instrumenten van de chirurg komen 
je bij deze opdracht goed van pas.

Opdracht 5: 
Aan boord van de Maryvonne met de stuurman
Wanneer Artur voet zet op de Maryvonne 
maakt hij kennis met de stuurman van het pira-
tenschip. Ook hij heeft een dierbaar voorwerp 
verloren waardoor hij zich minder stuurman 
voelt. Artur wil hem graag helpen en ook Frank 
Stuk bemoeit zich met de zaak: een kreeften-
vissersboot zonder kreeften, dat kan toch niet! 
Maak de bommen in de buurt onschadelijk en 
haal de fuiken binnen. Misschien vind je in je netten meer dan alleen maar 
kreeften… Een tip: de boot vanop een afstand bekijken, kan je een heel eind 
verder helpen.

Opdracht 6: 
De opheffing van de vloek
Wanneer je de vorige vijf opdrachten succesvol voltooid hebt en van de 
piraten vijf sleutels gekregen hebt, is het tijd 
voor de grote finale. Zoek op de verschillende 
schepen naar de geheime kamer van Kapitein 
Vuurbaard. Open de deur met de gepaste 
sleutel en…
Het einde van het raadsel is bijna in zicht, maar 
het spel is nog niet afgelopen. Enkel met veel 
vindingrijkheid zal Artur erin slagen om het 
raadsel te ontsluieren en de vloek op te heffen.
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De drukkerij
Klik in de vuurtoren op de maquette van het zeilschip om naar de drukkerij te 
gaan. Hier vind je tientallen personen, voorwerpen en achtergronden waarmee 
je tekeningen, wenskaarten en briefpapier kunt maken. Je kunt ook een persoon-
lijke boodschap toevoegen en het resultaat afdrukken door op de koffer in de 
rechterbenedenhoek te klikken. Klik op het vierde icoon links bovenaan om je 
tekeningen te bewaren. Of sleep ze naar de vuilnisbak om ze te verwijderen.

De piratendisco
De deuren van de piratendisco gaan voor je open als je op de muzieknoot klikt 
of op de schelp in de vuurtoren. Maar voordat je je aan enkele danspasjes kunt 
wagen, moet je minimum één piraat ontmoet hebben. Want in de piratendisco 
kun je de liedjes van de piraten die je al tegengekomen bent, opnieuw beluiste-
ren. Daarbij kun je Artur laten swingen op de maat van de muziek. Je staat ervan 
versteld hoe ritmisch een muis kan dansen…

Als je het echt niet meer weet ...
Lukt het je niet om de vloek op te heffen? Geen nood, op de cd-rom vind je 
een helpbestand met aanwijzingen. Raadpleeg het alleen als je echt niet meer 
verder geraakt! 
Zo vind je het helpbestand: 
Ga naar Start/programma’s/Lannoo/Artur. Dubbelklik op ‘Tips openen’ om het 
helpbestand te raadplegen. Indien je niet beschikt over Acrobat Reader, ga dan 
eerst (via de verkenner) naar de cd-rom-drive van je computer en klik op ‘Acrobat 
Reader installeren’. 
  

TIP
De teksten van de liedjes vind je in het document liedjesteksten.txt. Om ze te 
vinden ga je via de verkenner naar de cd-rom-drive van je computer (meestal d:/) 
en dubbelklik je op “liedjesteksten.txt”.



Nog meer informatie voor landratten
De vier schepen in het spel zijn gebaseerd op bestaande modellen. Je kunt 
ze bewonderen in het Nationaal Scheepvaartmuseum van Parijs.

Sans Pareil
Model op schaal 1/30. Deze maquette van een oorlogsschip werd gemaakt 
op de scheepswerf van Toulon en gerestaureerd in de ateliers van het 
Scheepvaartmuseum in 1880. Het echte vaartuig zou in 1757 in Brest  
worden gebouwd, maar men is nooit aan deze opdracht begonnen.

De Paraguay
Model op schaal 1/40. Dit vrachtschip met gemengde aandrijving (propel-
lor en zeilen) werd gebouwd in 1888 door de Scheepswerf van de Loire 
in Nantes. De Paraguay is 110 meter lang en 12,50 meter breed. Hij werd 
gebouwd om goederen uit Zuid-Amerika te verschepen. Het schip werd ech-
ter vooral gebruikt voor posttransporten van en naar Afrika. Daarom werd 
deze boot ook ‘pakjesboot’ genoemd.

De Reale
Model op schaal 1/18. Dit is een model van een koninklijk galeischip dat 
gebouwd werd in 1671 te Marseilles, voor de generaal van de galeischepen. 
Dit type vaartuig werd vooral gebruikt voor machtsvertoon. De gebeeld-
houwde figuren aan de achterkant werden ontworpen door Charles Le Brun, 
de eerste schilder van de koning. Ook deze figuren worden bewaard in het 
Nationaal Scheepvaartmuseum.

Maryvonne
Model op schaal 1/20. Deze 
maquette van hout, katoen, 
metaal en plantaardige vezels 
stelt een kreeften-vissersboot 
voor. Hij werd gemaakt in 
1985 door een zekere meneer 
Chazarain. De echte boot werd 
gebouwd in 1928 in Cassaret 
voor de vissersvloot van Louis 
Lastenet.
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Gebruik van cd-rom
Onze cd-roms worden met de grootste zorg geproduceerd en gecontroleerd 
op hun fysische kwaliteiten. 
Je moet er als gebruiker rekening mee houden dat je werkt met een schijf die 
aan zeer hoge snelheden roteert binnen in je cd-rom-speler.
Om eventuele problemen te vermijden dien je volgende richtlijnen in acht te 
nemen: 

- Je dient een cd-rom op een voorzichtige manier uit de verpakking te nemen, 
 zonder hierbij de niet-bedrukte kant van de cd-rom aan te raken. 
  Een beduimelde cd-rom is moeilijker om in te lezen dan een nette cd-rom.    
  Bovendien vermijd je zo krassen op de cd-rom. Let er ook op dat de cd-rom 
  niet geplooid wordt tijdens het uit de doos nemen. 
  Om de cd-rom uit het doosje te nemen, druk je met je wijsvinger op de 
  binnenste ring van de verpakking.
- Leg de cd-rom na gebruik steeds onmiddellijk terug in het daartoe 
  voorziene doosje. Laat de cd-rom nooit zomaar slingeren. Om de cd- 
  rom vast te zetten in het doosje mag je enkel een lichte druk uitoefenen op 
  de binnenste ring van de cd-rom, en niet op de buitenkanten van de cd-rom.
- Neem een cd-rom enkel aan de zijkant vast, zonder hierbij de niet-
  bedrukte kant aan te raken.
- Indien de niet-bedrukte kant van een cd-rom toch bevuild zou geraakt 
  zijn,maak deze dan enkel schoon met een zeer zachte, niet-pluizende 
  doek (bv. een doekje dat je gebruikt om brilglazen te reinigen). Maak 
  hierbij rechte bewegingen van de binnenkant van de cd-rom naar de 
  buitenkant van de cd-rom (geen cirkelvormige bewegingen).
- Laat een cd-rom nooit vallen.
- Je mag een cd-rom nooit plooien. Zorg er ook voor dat een cd-rom niet 
  onder druk kan staan door de cd-rom bv. in een kartonnen hoesje tussen  
  boeken of andere zware voorwerpen te leggen of te plaatsen. 
- Je mag geen stickers aanbrengen op een cd-rom. 
  Vermijd ook het aanbrengen van markeringen met pen of stift.
- Indien je een cd-rom moet opsturen via de post, zorg er dan voor dat 
  je de cd-rom in een stevige kartonnen omslag verpakt, zodat het doosje
  niet kan beschadigd worden en zodat de cd-rom niet geplooid kan 
  worden.
- Een cd-rom met krassen, barsten of scheurtjes mag je niet langer 
  gebruiken in je cd-rom-speler.  Een dergelijke cd-rom mag je ook niet 
  door je kinderen laten gebruiken als speelgoed. De enige juiste plaats 
  is de vuilnisbak.
- Neem deze informatie door met je kinderen. Laat kleine kinderen nooit 
  zelf cd-roms in de speler plaatsen of uit de speler nemen. 

Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele 
schade die voortvloeit uit het verkeerd gebruik van een cd-rom. 
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Je kunt ook steeds onze helpdesk op Internet raadplegen: 
http://www.lannoo.com/helpdesk

Het VOC-retourschip Batavia
Deze cd-rom kwam tot stand dankzij de medewerking van de Bataviawerf  
in Lelystad. Hier vind je meer informatie over deze boeiende bezienswaar-
digheid waar je een replica van een historisch schip (de Batavia) kunt 
bewonderen.

De oorspronkelijke Batavia werd in Amsterdam gebouwd in opdracht van 
de Verenigde Oostindische Compagnie. In oktober 1628 voer het schip uit 
van de Rede van Texel en had als bestemming Java, maar daar zou het nooit 
aankomen. In juni 1629 is de Batavia, met 341 opvarenden aan boord op 
zijn eerste reis vergaan voor de kust van West-Australië. De stranding werd 
een menselijk drama, met moord, verraad en muiterij als voornaamste ingre-
diënten. Over de ongeluksreis van de Batavia, de ‘Ongeluckige Voyagie’, 
verschenen al in de 17de eeuw verschillende boeken en verhalen; daarom 
zijn wij vandaag nog goed op de hoogte van de ramp die zich toen heeft 
afgespeeld.

De herbouw van de Batavia begon in 1985 op de Bataviawerf in Lelystad. 
Onder leiding van scheepsbouwmeester Willem Vos is door een wisselende 
groep jongeren aan de bouw van het schip gewerkt. Het doel was om zo 
precies mogelijk een Oostindiëvaarder uit de 17de eeuw te bouwen volgens 
een oorspronkelijk bouwproces. 
De bouw nam zo’n 10 jaar in beslag.
Op 7 april 1995 heeft Koningin Beatrix 
dit schip ‘Batavia’ gedoopt, waarna 
het tewater is gelaten. 
De Batavia geldt als het mooiste 
voorbeeld in de wereld van een 
authentiek nagebouwd schip uit 
de 17de eeuw en is onderdeel van 
het Nationaal Scheepshistorisch 
Centrum, de Bataviawerf in Lelystad 
(Nederland). Een bezoek aan de Batavia 
is een belevenis, die je meer dan 350 jaar 
terug in de tijd brengt. De Batavia is meer dan 
55 meter lang en geheel gebouwd van originele materialen. 
Kijk voor meer informatie op www.bataviawerf.nl
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ONTDEK OOK DEZE LEUKE CD-ROMS 
VAN UITGEVERIJ LANNOO

Wil je meer weten over Artur, Sethi en de andere cd-rom figuren? 
Surf dan naar www.lannoo.com/cd-rom of www/lannoo.com/oscar  
en schrijf je in op de nieuwsbrief.

ARTUR EN DE GEEST VAN HET MUSEUM
De kwade geest van het museum is ontsnapt en pro-
beert de eeuwenoude schilderijen te vernietigen. Bind 
samen met het dappere muisje Artur de strijd tegen 
de vernieling aan.
ISBN 90 209 4396 0
24,95 EUR 

EN HET SPOOKSCHIP
Bevrijd de bemanning van de vloek van 
Kapitein Vuurbaard

SPEURPLEZIER

CD-ROM

DE VERDWENEN KLEUREN VAN VAN GOGH
De zon is verdwenen en alles zinkt weg in duisternis, zelfs 
de schilderijen van Van Gogh. Probeer deze ramp ongedaan 
te maken: duik in de schilderijen en spoor de juiste voor-
werpen op. 
ISBN 90 209 4037 6
37,95 EUR 

PETTSON EN FINDUS – De sleutel van de onderburen
Pettson en Findus leiden je rond in hun huis. Ga op zoek naar de 
verborgen spelletjes en probeer bovenal de geheime deur naar de 
onderburen te vinden. Want daar staat je heel wat leuks te wachten! 
ISBN 90 209 4205 0
24,95 EUR 

SCHATTEN EN SCHERVEN
Word de persoonlijke assistent van een professor 
in de archeologie. Identificeer en dateer je arche-
ologische vondsten. Ontdek de duistere geheimen 
die schuilgaan achter een handvol potscherven.
ISBN 90 209 4205 0
24,95 EUR 
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